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П Р О Т О К О Л  №  29 

четвертого засідання восьмої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 04 квітня 2017 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання восьмої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Грачову Ю.В., який виступив стосовно підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги та зачитав резолюцію мітингу-пікету ‟Тарифи 

нас вбивають”; 

Деревянко Т.М., яка звернула увагу міського голови, депутатів міської 

ради на стан кладовища по пров. Громадянському, у зв’язку з чим міський 

голова доручив заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіну О.В. взяти на контроль питання благоустрою кладовищ 

у місті; 

Важинській Г.В., яка виступила з пропозицією вжити заходів щодо 

заборони виділення земельних ділянок під приватне будівництво в зеленій зоні. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Емоційні виступи ‒ це недопрацювання в нашій роботі. З громадою 

треба системно, постійно працювати. Немає складніших питань ніж питання 

щодо регулювання земельних відносин. На території міста немає великих 

запасів землі. Є певні проблеми, пов’язані з містобудівними умовами, з 

географією міста ‒ це неузаконені межі міста. Тому є над чим працювати. 

Факти, про які говорять представники громади, мають бути перевіреними. В 

разі необхідності, інформація має бути озвучена, питання мають бути 

врегульовані. 
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Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На четверте засідання восьмої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося з міським головою 22 депутати. Відсутній 21 депутат.  

Оголошую перерву. Прошу депутатів зібратися у сесійній залі о 12.00. 

Секретаря міської ради та керівників фракцій прошу провести переговори з 

депутатами, які не з’явилися на засідання сесії. На моє ім’я не надійшло жодної 

заяви від депутатів щодо неявки на сьогоднішнє засідання сесії. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернув увагу 

громадськості на надскладну ситуацію стосовно фінансування професійно-

технічних навчальних закладів міста: щодо виплати заробітної плати 

працівникам, стипендій дітям-сиротам, утримання закладів. Він 

запропонував працівникам цих закладів звернутися до депутатів по 

відповідних округах, відсутніх у сесійній залі, та змусити їх працювати або 

розпочати процедуру їх відкликання. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), закликав міського голову як головуючого на сесії 

відповісти на беззаконня, ультиматуми групи відсутніх депутатів, 

невиконання ними обов’язків та перейти до голосування по питаннях порядку 

денного. 

 

Райкович А.В.: 

Шановні депутати! 

Оголошую перерву до 12.00. 

 

Після перерви о 12.17. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Поки хтось з колег вирішить до нас приєднатися, хотів би запропонувати 

за наявності кворуму вирішити питання, яке стоїть дуже гостро: забезпечення 

виплати заробітної плати працівникам системи профтехосвіти міста. Ситуація 

є катастрофічною через те, що ці навчальні заклади були переведені на 

фінансування з місцевих бюджетів. Другий рік ми фінансуємо їх за рахунок 

власного ресурсу. Але через те, що, на жаль, немає можливості провести 
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сесійне засідання, з 01 квітня взагалі відсутні кошти на виплату заробітної 

плати працівникам цих закладів. 

Тому, шановні колеги, сьогодні було б доцільним звернутися до 

обласної ради для визначення механізму виплати цих коштів та прийняти 

рішення міської ради щодо внутрішнього перерозподілу видатків та виділення 

додаткового ресурсу для фінансування.  

 

Зачитав текст звернення до Кіровоградської обласної ради ‟Про 

фінансування професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році” та 

проект рішення (додаються). 

 

Для того, щоб вирішити це питання зараз і уникнути соціальної напруги 

в системі профтехосвіти, іншого виходу немає. Вже сьогодні треба було б 

підтримати це звернення та проект рішення.  

Також сьогодні треба було б підтримати проект рішення, стосовно якого 

мала доповідати начальник фінансового управління: щодо перерозподілу 

субвенції з державного бюджету між управліннями соціального захисту 

населення районів на надання пільг та житлових субсидій населенню. 

Враховуючи, що сьогодні ми не розглядаємо це питання, соціальна 

напруга в місті серед найбільш уразливих категорій населення також зросте. 

Нехай депутати подивляться в очі людям, яким вони роблять біду. 

Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Дійсно, ці рішення вкрай необхідні, тому питання обов’язково будуть 

розглядатися у випадку наявності кворуму. Рішення, пов’язані з 

фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів, треба приймати, 

тому що педагоги, майстри виробничого навчання, учні залишаються без 

заробітної плати і стипендій. Зрозуміло, чому опозиційні сили стримують 

прийняття рішень щодо перерозподілу державної субвенції, виділеної на 

надання пільг та житлових субсидій населенню міста.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Я хотів би адресувати свій виступ до журналістів, до громадськості, до 

депутатів, до міського голови і секретаря міської ради.  

Звичайно, як особа, яка має юридичну освіту, я поважаю людей, які 

намагаються розбиратися в законах та виконувати свої права і обов’язки. Але 

стає дуже смішно, коли тут, у сесійній залі, депутати взивали до виконання 

законодавства і намагалися цим прикриватися, перекручуючи статті на свій 

лад, а станом на сьогоднішній день на закони України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ‟Про статус депутатів місцевих рад”, Регламент 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, фактично ігнорують. 

 



4 
 

Я не буду детально зачитувати статті законодавства, тому що одна стаття 

нас буде відправляти до іншої. Але основні статті, які зможе прочитати будь-

який громадянин та побачити, які порушення законодавства відбулися зі 

сторони депутатів, які відсутні зараз у сесійній залі, я озвучу.  

Відповідно до вимог статей 18, 20 Закону України ‟Про статус депутатів 

місцевих рад” депутати зобов’язані брати участь у роботі ради. Це їх 

обов’язок. З юридичної точки зору правом можна користуватися або ні, а 

обов’язок ‒ це пряма норма. В цивілізованому світі за невиконання обов’язку 

завжди настає наслідок. Це вважається дією або бездіяльністю. Невиконання 

обов’язку ‒ це бездіяльність. В кримінальному праві ‒ це кримінально каране 

діяння. Стаття 19 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад” надає 

депутатові безліч прав для виконання повноважень та передвиборчої 

програми. Те ж саме дублюється статтею 11. Якщо депутати виступаючи 

вказують, що вони так хочуть виконувати свої обов’язки перед виборцями, то 

у них є безліч повноважень. Відповідно до статті 30 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” депутат наділений усією повнотою 

повноважень. Є інші способи відстоювання своїх інтересів: звернення, запити, 

звернення до відповідних органів у випадку порушення норм законодавства. 

Чому депутати не виконують свої права і обов’язки, зловживають ними, мені 

не зовсім зрозуміло. Можливо, вони просто не знають про вказані засоби. 

Законом передбачено, що депутати мають право підвищити свій юридичний 

та кваліфікаційний рівень. Нехай звертаються до юридичного управління, 

якщо їм щось не ясно, або звертаються до нас. Ми будемо проводити для них 

юридичний ‟лікбез”, консультації, аналіз та навчати.  

Також хотів би сказати, що відповідно до статті 49 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” депутат має обов’язки перед виборцями: в 

частині 4 йдеться про обов’язок депутата брати участь в роботі сесії. 

Відповідно до статті 48 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання депутат несе відповідальність не лише перед виборцями, а й перед 

територіальною громадою. Коли депутати посилаються на те, що вони, нібито, 

бойкотують роботу сесії, говорячи, що таким чином відстоюють інтереси 

виборців свого округу, вони порушують норми зазначеної статті, якою 

передбачено, що депутат має служити на користь територіальної громади. В 

даному випадку, це не є служіння територіальній громаді. У мене, як і у всіх 

інших депутатів, є основне місце роботи. Я поважаю всіх людей, які тут 

зібралися і, навіть, тих, хто не прийшов. Нехай приходять, залишають свої 

основні місця роботи і служать на користь територіальної громади, якщо вони 

дійсно мають добрі наміри та бажають допомогти місту. 

Хотів би зауважити, що серед депутатів стало модним звертатися 

стосовно відкликання інших депутатів, але, чомусь, саме ці депутати сьогодні 

не прийшли на сесійне засідання. На даний час як рада може поставити 

питання, так і за народною ініціативою можна відкликати депутата. Я не 

думаю, що у передвиборчій програмі цих депутатів йшлося про те, що вони 

будуть бойкотувати роботу сесій, не будуть відвідувати сесійні засідання та не 
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будуть працювати на користь територіальної громади. Відповідно до статті 37 

є всі підстави для відкликання відсутніх депутатів за народної ініціативи або 

за ініціативи ради. Зверніть на це увагу! Дякую.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Шановний головуючий! 

Хочу зробити оголошення. Завтра 05 квітня о 10.00, відповідно до 

перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік, у цій залі відбудеться 

День депутата, під час якого пропонується розглянути наступні питання: 

1. Про стан галузі фізичної культури та спорту. 

2. Про стан обліку дитячих та спортивних майданчиків в                                               

м. Кропивницькому.  

3. Ознайомлення з роботою Управління патрульної поліції в                                     

місті Кропивницькому (виїзд до Управління за адресою: вул. Юрія                     

Бутусова, 22-б). 

Прошу депутатів взяти участь у проведенні заходу. Дякую.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошую перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 13.11. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні журналісти! 

На превеликий жаль, після оголошення ряду перерв народні обранці нас 

не почули і не змогли виконати свій депутатський обов’язок бути присутніми 

у сесійній залі, тому оголошую перерву. Керівників фракцій спільно із 

секретарем міської ради прошу проводити переговори. Про дату та час 

проведення наступного засідання вам буде повідомлено додатково. 

Дякую за вашу громадську позицію. До зустрічі.  

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 


